
                  Noname Cosmetics Sun 9C UV & LED-uuni

Korkealaatuinen SUN 9C on pienikokoinen ammattikäyttöön suunniteltu kokokäden UV & LED uuni. Kovettaa kaikki materiaalit - 
sopii perinteisille UV- ja uuden sukupolven LED-geeleille!

Siro SUN 9C uuni soveltuu käsille ja jaloille, optimaalisesti sijoitetut LED lamput kovettavat kaikki kynnet täydellisen tasaisesti 
yhdellä kerralla.

Uunin erityiset infrapunasensorit mahdollistavat huippukätevän automaattisen käynnistyksen. Ihanteellinen ammattikäyttöön.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta.

Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Varmista, että laitteen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitusta varten, älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
- Älä katso suoraan LED-diodeja kohti.

Tekniset tiedot:

• Teho: 24 W 
• Lampun tyyppi: UV - LED 
• Aallonpituus: 365 + 405 nm, kovettaa myös ei-LED yhteensopivat tuotteet
• 15 optimaalisesti sijoitettua yhdistelmäpolttimoa 
• Ajastin: 30 ja 60 sekuntia 
• Automaattinen käynnistys ja sammutus
• Koko: 21 x 12 x 8 cm 



Osat: 

1. Infrapunatunnistin
2. Ajastinvalo 30 sek.
3. Ajastinvalo 60 sek.
4. Virtanappi / ajastimen valitsin
5. Verkkoadapterin pistoke

Käyttöohje:

Kiinnitä adapteri uuniin ja verkkovirtaan. Uuni käynnistyy automaattisesti kun käsi tai jalka asetetaan uunin sisään ja sammuu kun 
käsi tai jalka otetaan pois. Tällöin uuni on päällä enintään 99 sekuntia.

Voit myös käynnistää uunin manuaalisesti virtanapista [4]. Voit tällöin valita 30 tai 60 sekuntia painamalla ajastimen virtanappia 
uudelleen.

Puhdistus ja huolto:

Puhdista uunin säännöllisesti pölystä ja liasta. Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta. Ulkokotelo puhdistetaan nihkeällä 
pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita eikä liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan. Puhdista myös 
sisäpuoli, varo kuitenkin koskemasta turhaan LED-diodeja.

Pitkäkestoiset LED lamput eivät vaadi vaihtamista. Pidä kuitenkin huolta, että uuni pysyy puhtaana. Pölyiset lamput toimivat 
huonommalla teholla.

                          Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
                          keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa
                          ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
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